A ALEGRIA DE RECEBER
Esboço da Mensagem para os Fapes do TBC O Brasil para Cristo Jacuí - Sede
25 de março de 2018

objetivos
•
•

ENFATIZAR QUE O ORGULHO NOS AFASTA DA POSIÇÃO DE SERVOS.
DESTACAR A IMPORTÂNCIA DE NOS ALEGRARMOS EM DEUS.

textos base: MATEUS 18.1-5

desenvolvimento
O texto lido mostra que em determinados momentos do ministério de
Jesus, seus discípulos discutiam e disputavam por ambições pessoais,
procurando ser um maior que o outro.
Jesus, deu exemplo de ser servo de todos até a Cruz (Filipenses 2.5-8), mas
também, para ensinar os discípulos, usou crianças como exemplo de humildade
e servidão.
A questão, é que na cultura do povo da Bíblia, uma criança era considerada
um ser insignificante, inclusive, tanto em Aramaico como em Grego, o termo
“criança”, poderia significar também, “servo”, indicando alguém sem posição ou
autoridade que vivia a mercê dos outros.
O orgulho nos leva a buscar nossos próprios interesses, porém, a essência
da criança, nos mostra o caminho da total dependência e confiança completa.
É por isso que Jesus afirmou que só entrará no reino de Deus, aquele que
o receber como uma criança.
Assim, por vezes não recebemos de Deus, pois ainda não temos expressado
atitudes de confiança no Senhor! Ainda não temos nos comportado como
crianças diante do Senhor!
Não é necessário negociar para ter e receber de Deus! Somos filhos
amados, e devemos apenas confiar no Pai, e nos alegrar naquilo que Ele nos tem
dado o que tem maior valor, que é a Sua presença!
PERGUNTA 01 – O que mais chamou sua atenção diante desta
ministração?

A ALEGRIA EM RECEBER
25 de março de 2018

PERGUNTA 02 – Você já viveu alguma situação onde o orgulho causou
discussão ou disputa por posição entre pessoas? Comente a respeito.
AUXÍLIO – Por ser uma pergunta bastante pessoal, aconselha-se ao líder
que inicie compartilhando, em poucas palavras, uma experiência pessoal.
PERGUNTA 03 – Falando de humildade e dependência, o pastor
mencionou a realidade de uma criança, que para tudo, necessita dos seus pais.
Como você se vê? Dependente ou independente de Deus?
PERGUNTA 04 – Vimos que o orgulho nos conduz a buscar nossos
próprios interesses. Comente algum ensino que a Bíblia nos da sobre não buscar
os próprios interesses.
AUXÍLIO – Filipenses 2.5-8
PERGUNTA 05 – O que podemos fazer para sermos vistos como crianças
pelos olhos do Pai?

avisos
▪

▪
▪

NOSSO ANIVERSÁRIO ESTÁ CHEGANDO
o 7|04
o 19H
PREPARATÓRIO PARA O BATISMO DE JUNHO
o Uma nova turma será iniciada em 8 de abril as 17H
NOSSO CURSO DE TEOLOGIA INICIARÁ EM MAIO
o As inscrições iniciarão no próximo domingo!

Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso canal do
Youtube TBC TV. Inscreva-se! Compartilhe! #UmaIgreja

